
 

 

Tarefa 10 professor Negri 
 

Exercícios Titulação (segundos anos) /Assunto: titulação 
 
01. Barrilha, que é carbonato de sódio impuro, é um insumo básico da indústria química. Uma amostra 

de barrilha de 10 g foi totalmente dissolvida em 800 mL de ácido clorídrico 0,2 mol/L. O excesso de ácido 
clorídrico foi neutralizado por 250 mL de NaOH 0,1 mol/L. Qual é o teor de carbonato de sódio, em 
porcentagem de massa, na amostra da barrilha? 

 
02. 1,24g de ferro impuro foi dissolvido em 20 mL de HCl 3 molar, produzindo cloreto ferroso e hidrogênio. 

Após essa reação, o excesso de  HCl foi neutralizado por 10 mL de NaOH 2 molar. Qual é a porcentagem de 
pureza do ferro analisado? 

 
03. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia (NH3) é de 9,5 g/L. Com o intuito de 

verificar se a concentração de amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 mL desse produto foram 
titulados com ácido clorídrico (HCl) de concentração 0,1 mol/L. Para consumir toda a amônia dessa 
amostra, foram gastos 25 mL do ácido. Qual a concentração, em g/L,  da solução, calculada com os dados 
da titulação? 

 
04. 25g de hidróxido de sódio (NaOH) impuro são dissolvidos em água suficiente para 500 mL de solução. Uma 

alíquota de 50 mL dessa solução gasta, na titulação, 25 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 molar. Qual é a 
porcentagem de pureza do hidróxido de sódio? 

 
05. O metal X reage com ácido clorídrico de acordo com a equação balanceada: X + 3HCl --> X+3 + 3Cl-

 + 3/2H2. Considerando que 500 mL de uma solução 3M de ácido clorídrico reagem completamente com 
26,0g desse metal, calcule a massa atômica de X. 

 
06. Uma amostra impura de hidróxido de potássio (KOH), com massa igual a 16,8g foi dissolvida em água até 

obter-se 300 mL de solução. Uma amostra de 250 mL desta solução foi neutralizada totalmente por 
50 mL de H2SO4 2 molar. Admitindo que as  impurezas não reagem com ácido, determine a molaridade da 
solução de KOH e o teor de pureza do hidróxido de potássio 

 
 
 
 


